
                                      

Nr 8,  Skoaljier 2014-2015 

Aginda 

 

26-6: Jorwerter merke, bern frij  

 2-7: Juffendei (moarns) 

 2-7: groep 1 o/m 4 lêste skoalmiddei/swimles, groep 5 o/m 8 middeis frij. 

 2-7: fanôf 18:30 oere: ôfskie groep 8 

 2-7: groep 5 o/m 8 sliepe op skoalle 

 3-7: groep 1 o/m 4 frij, groep 5 o/m 8 moarnsbrochje ite, dernei frij. 

 4-7 t/m 16-8: SIMMERFAKANSJE/ZOMERVAKANTIE/SUMMER HOLIDAYS 
12-8: start cursus Snappet tiim 

13-8: klear meitsjen lokalen (wa helpt 10 oere sjouwen?) en opstart vergadering 

17-8: start skoaljier 2015-2016 mei kofje en de gouden dagen! 

22-8: Ald papier (Martinus Smid, Johan Blanke, Jacob Keuning, Rienk Terluin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjirbij de lêste nijsbrief fan it skoaljier 2014-2015. 

Op it stuit bin we drok dwaande mei de ynfulling fan de lêste wiken, mar ek mei it 

meitsjen fan roasters e.d. foar it nije skoaljier. 

As data, aktiviteiten, feroaringen e.d. bekind binne sette we se sa gau mooglik op de 

site. It is dus wol wichtich om hjir regelmjittich eefkes op te sjen.  

It nije skoaljier starte we wer mei in ynrin foar alle âlden. Fanôf 8:30 oere kinne de bern 

mei âlden harren nije plakje opsykje en eefkes rûnneuze. As de lessen yn de klassen 

begjinne stiet de kofje foar de âlders klear. 

 

Eksamen Frysk   

Alle bern fan groep 7 en 8 binne slagge foar it Frysk eksamen. Elts jier is 

it wer in lang eksamen dat begjint mei lústerfragminten mei fragen en 

eindigd mei in diktee.  

De diploma’s binne al útrikt, lokwinste allegear! 
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nieuwe collega’s! 

In de ouderbrief van jl. heeft u kunnen lezen over de 

groepsveranderingen en indeling waarmee we komend schooljaar gaan starten. 

Begin juni zijn de sollicitatie gesprekken geweest van de onderwijsassistenten. 

Wij zijn erg blij te kunnen vertellen dat Paulien de Wit en Inge Westhof ons team komen 

versterken. Paulien zal voornamelijk bij de onderbouw zijn en Inge in de bovenbouw. 

Natuurlijk zullen zij zich nog voorstellen en bij de start van het schooljaar (de gouden 

dagen) kunt u kennis met ze maken. 

Hieronder nogmaals de verdeling van de leerkrachten over de groepen. 

 

 

Schooljaar 
2015/2016  

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 
1 t/m 4 

Sepkje  Sepkje  Sepkje +  
Marjolein  
(wisselen om de 
week)  

Marjolein Marjolein 

Daarnaast vier ochtenden per week Paulien de Wit 

Groep 5 t/m 8 Gineke Gineke Gineke Gineke Ant 

Daarnaast vier ochtenden per week Inge Westhof 

 

 Gretha Rijpstra is Intern Begeleider 

 Ant verricht op woensdagochtend haar taken als locatiecoördinator 
 

 

 

Tablets op school 

Vanaf komend schooljaar krijgen groep 4 t/m 8 

tablets op school om op te werken! 

Deze tablets worden geleverd door de stichting 

Snappet en kunnen/zullen worden gebruikt ter 

vervanging van de werkboeken en-schriften bij 

Rekenen (ook automatiseren), Taal (woordenschat) 

en Spelling.  

Iedere leerling krijgt zijn/haar eigen tablet, de 

leerkracht kan volgen waar de leerling mee bezig is 

en met welke stof de leerling nog moeite heeft. De gewone instructie blijft bestaan, maar 

de verwerkng van de opdrachten zal op de tablet gedaan worden. 

We denken op deze manier nog beter en gerichter onderwijs te kunnen geven. Snappet 

leidt tot verbeterd leerresultaat, meer tijdwinst en beter inzicht en overzicht in de klas. 

We hebben enthousiaste verhalen van collega’s gehoor over Snappet in de klas en zijn 

ontzettend blij dat wij er ook mee mogen gaan werken. 

Voor meer informatie over Snappet kijk op http://nl.snappet.org  

Op 12 augustus gaat het team naar een cursus over het werken met Snappet en op 13 

augustus worden de materialen geleverd, wij zijn dan op school en zorgen ervoor dat 

alles klaar staat voor de kinderen.  
 

Nieuws van de Bibliotheek 

Nog even en dan is het weer zomervakantie. Tijd voor zon, zee, buiten spelen en… 

boeken lezen? Helaas schiet dat laatste er nog weleens bij in. Dat is jammer, omdat uit 

onderzoek blijkt dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet of bijna niet lezen maar 

liefst 1 á 2 AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Om daar iets aan te doen 

komt de Bibliotheek deze zomer met de VakantieBieb-app. De VakantieBieb staat vol 

avontuurlijke, grappige en spannende e-books voor kinderen vanaf zes jaar. 
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In de digitale lesbrief www.vakantiebieb.nl/lesbrief geeft de Bibliotheek een aantal 

lessuggesties om leerlingen kennis te laten maken met de VakantieBiedb-app. Zodat zo 

ook in hun zomervakantie met plezier gaan lezen.  

De kinderen hebben een info kaart over de VakantieBieb-app mee naar huis gekregen. 

 

Opbringst Doekoe aksje 

De aksje fan de COOP yn Winsum hat de Krunenstrobbe € 120,95 oplevere. 

Foar dit bedrag ha we sport- en spel materialen besteld. Hjir bin we fansels tige wiis mei! 

Elts dy’t holpen hat mei it garjen fan munten foar ús skoalle, tige bedankt! 

 
Presentaties over dieren in groep 1 en 2  

De kinderen van groep 1 en 2 hebben tijdens het thema Dieren iets mogen vertellen over 

hun huisdier of lievelingsdier. Er werd thuis druk voorbereidt door spullen te verzamelen 

en de tekst te oefenen met heit en mem. En wat hebben de kinderen het goed gedaan! 

We zijn heel wat te weten gekomen. Zo vertelde Fenna over verschillende soorten 

pinguïns (ook een erg zeldzame), hebben we een kattenbrokje mogen proeven van de 

kat van Hiske en nam Teun zijn elektrische vis mee. Ook hebben we een dagje gepast op 

het konijn van Thomas Ate. Dit was erg gezellig. Goed gedaan allemaal!  

 

Me and Spring  

The childeren from class 1-4 are learning about Me and Spring. Zoals de kleuters eerst 

dachten, we gaan springen! Maar nee, we leren over de lente. About flowers in the 

springgarden, different types of vegtables and what the wetter is going to be. Also about 

small animals. First we tought it was very nasty, but then we got used to it. We learned 

words like caterpillar, ladybug and fly.   

 

Zwemmen  

Alle kinderen in het grote bad mogen weer met kleren aan zwemmen! Voor de A 

kinderen is dit een T-shirt, korte broek en waterschoenen. De B kinderen lange mouwen 

en lange broek en de C kinderen moeten ook een regenjas aantrekken. Wat spannend!  

 

Groep 3,4,5 

Yn ‘e klasse yn ús “temahoekje” hawwe we op ’t heden kikkertfiskjes. 

We ha de ôfrûne wiken prachtich sjen kinnen hoe as de fiskjes poatsjes 

krigen; noch even en dan binne it echte kikkerts. Tidens de skoallereis 

hawwe we mear wetterbistkes besjoen sa as in “watermijt”, 

libellelarve,.. Fierder haw we ús eigen tinte makke fan tûken. Lekkere 

broadsjes bakt boppe in kampfjoer en sa mear. It wie in learsume en 

leuke skoallereis. De ferhalen fan’e bern kinne jim lêze yn’ e 

skoallekrante.                                                          

It rint tsjin de ein fan it skoallejier en dat betsjut, dat we hast troch de learstof hinne 

binne.  Groep 3 slút oare wike kern 11 ôf: hjiryn ha we û.o. twa-lettergrepige wurden dy 

’t eidigje op  -ig,-lijk, mear-lettergrepige wurden mei iepen lettergrepen sa as krokodil, 

kamperen en wurden eidigjend op –tie; vakantie, portie,..   De bern fan groep 3 hiene al 

earder de rekkenmetoade út en binne al útein set mei rekkenstof fan groep 4! Sa  binne 

se al dwaande mei de tafels en oare sommen dy ’t yn groep 4 oan bod komme. Groep 4 

slút it jier ôf mei herhelling fan allerhande “weetwoorden, klankwoorden en 

regelwoorden”, wêrûnder wurden wêr ’t de klinkerdief of de dubbelzetter foarby komme.                                                 

Wat betreft rekkenjen kinne de bern goed útrekkenje hoefolle auto ’s der nedich binne as 

we mei syn allen op skoallereis geane; de dielsommen dus. Ek kinne se berekkenje wat it 

kostet om mei in famylje nei it “pretpark” ta.                                                                                                                                                                     

Groep 5 leart hoe as je útrekkenje, wat iets ûngefear kostet troch bedragen sa as €5,95 

ôf te ronden. 
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Make a Memory 

It is hast fakânsje en dêrom wurdt it tiid om de “berch” 

flessen út it speellokaal op t romjen. In moai putsje foar yn 

‘e fakânsje… Der binne nl. 210 flessen byelkoar brocht! 

Echt in ‘berch” dus!! Nei in prachtige rekkensom, kamen we 

derop út, dat dit sa’n €52,50 opleverje sil. Dat is wer in 

moai bedrach foar stichting “Make a Memory”! Dit is meiien 

de ôslúting fan ús aksjes. 16 septimber o.s. is it nl. safier; 

dan sille we de Mont Ventoux op. Tiid om ús te fokusjen op 

de fytstrening! Allegearre hertlik betanke foar de ynbring! 

   Laura, Jeltsje en Sepkje 
 
 

 

Groep (5)/6/7/8 

De afgelopen tijd hebben we weer veel dingen gedaan in de bovenbouw. Zo zijn we met 

de kinderen vanaf groep 3 op schoolreisje geweest naar Earnewâld, waar we hebben 

gevist(en de kinderen ook uit het water moesten vissen), over een parcours over het 

water en een speurtocht gedaan. 

16 juni hebben we de sportdag gehad; kegelen, tennisballen in een melkbus gooien en 

balwerpen waren maar een paar onderdelen van deze geslaagde dag. De estafette was 

het spannendst, maar helaas zijn we er niet met de winst vandoor gegaan, maar heeft 

iedereen zich voor 180% ingezet. 

 

Naast buitenschoolse activiteiten hebben we ook in de klas nog tijd gevonden om dingen 

te leren; groep 8 heeft inmiddels de CITO-eindtoets gehad en zijn de scores daarvan 

binnen. Groep 6 leert met rekenen met geld om te gaan,  groep 7 leert wat meewerkend 

voorwerp en wat het bijvoeglijk naamwoord is en is groep 8 bezig met het herkennen 

van verschillende zinsdelen met taal. 

 

Bye bye groep 8  

Sietske, Grytsje, Marije en Nout ha yn de foarige nijsbrief sels skreauwn nei 

hokker skoalle se nei de simmer gean. We winskje se alle fjouwer in soad 

sukses en wille yn Ljouwert en Snits. Lit se dêr krekt sa fan jim genite as wy 

op de Krunenstrobbe dien ha! 

 
Bedankt 
 
Afgelopen jaar heb ik als stagemeester in groep 6, 7, en 8 lesgegeven op de maandagen en 
dinsdagen. Ik heb in dit jaar ontzettend veel dingen geleerd voor wat er allemaal nodig is om een 
goede leerkracht te worden, zowel van juf Gineke als van de kinderen. De laatste schooldag komt 
steeds dichterbij en ik vind dit altijd wat moeilijk omdat ik weer afscheid moet nemen van mensen 
waar ik een heel jaar mee ben omgegaan. Ik wil ook via deze weg juf Gineke bedanken voor haar 
begeleiding in mijn leerproces, de kinderen en het team van de Krunenstrobbe. 
 
Meester Jeroen. 
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